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Ο

ι περιεγχειρητικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια
των μη καρδιακών επεμβάσεων εξαρτώνται
τόσο από την κατάσταση υγείας του ασθενούς πριν την επέμβαση και την ύπαρξη συνοδών
νοσημάτων αλλά και από το είδος του χειρουργείου.
Οι καρδιακές επιπλοκές πολύ συχνά παρουσιάζονται
σε χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται
με παρατεταμένη αιμοδυναμική επιβάρυνση και οι
ασθενείς έχουν ως υποκείμενο νόσημα επιβεβαιωμένη
στεφανιαία νόσο (coronary artery disease -CAD),
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, καρδιακές
βαλβιδοπάθειες και αρρυθμίες, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης βηματοδότη ή απινιδωτή.1

1. Επιδημιολογία
Η αυξανόμενη ηλικία έχει μεγάλη επίπτωση στην
περιεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Σήμερα, το
πλήθος των γηραιών ασθενών με συννοσηρότητες,
που θα υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις,
αυξάνεται και νέες χειρουργικές και αναισθησιολογικές τεχνικές επιτρέπουν στους χειρουργούς να
αναλαμβάνουν ασθενείς που παλαιότερα θα τους
είχαν απορρίψει. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς, όμως, ειδικά
εκείνοι άνω των 75 ετών, πολύ συχνά παρουσιάζουν
πολλαπλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πολυφαρμακίας και της έκπτωσης της
λειτουργικότητας των οργάνων τους αλλά και της
επιδείνωσης της νοητικής τους υγείας.2

Επιπρόσθετα, η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες αυξάνει τον αριθμό
των ασθενών που αναζητά ιατρική φροντίδα για μη
καρδιακές παθήσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
αριθμός των ασθενών που θα υποβληθούν σε μη
καρδιακό χειρουργείο. Η αύξηση αυτή δεν είναι μόνο
ποσοτική είναι και ποιοτική, καθώς πρόκειται για ασθενείς
με συννοσηρότητες και συνοδά προβλήματα υγείας.
Υπολογίζεται πως στην Ευρώπη κάθε χρόνο
διενεργούνται 490 εκατομμύρια επεμβάσεις, με τις
μείζονες επεμβάσεις να ανέρχονται σε 19 εκατομμύρια.
Οι περισσότερες από αυτές γίνονται σε ασθενείς με
μικρό καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά 30% των ασθενών πού υποβάλλονται σε μείζονες χειρουργικές
επεμβάσεις έχουν σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα.

2. Προεγχειρητική αξιολόγηση
Χειρουργικός κίνδυνος για καρδιακά
συμβάματα και δείκτες κινδύνου
λειτουργικής ικανότητας
Ο κίνδυνος περιεπεμβατικών επιπλοκών εξαρτάται
από την κατάσταση του ασθενούς προ χειρουργείου, και το χειρουργικό κίνδυνο της επέμβασης στην
οποία πρόκειται να υποβληθεί. Οι χειρουργικές επεμβάσεις διακρίνονται σε χαμηλού, μέσου και υψηλού
κινδύνου, ανάλογα με το είδος, τη διάρκειά τους, την
απώλεια αίματος, τις αλλαγές της θερμοκρασίας
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Εικόνα 1
του πυρήνα του σώματος και την ανακατανομή των
υγρών που προκαλούν.
Η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς αποτελεί
έναν πολύ σημαντικό παράγοντα υπολογισμού του
κινδύνου. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, με άριστη
λειτουργική κατάσταση, είναι συνήθως ασφαλές να
προχωρήσουμε στην προγραμματισμένη επέμβαση
- ακόμη κι αν είναι υψηλού χειρουργικού κινδύνουχωρίς περαιτέρω έλεγχο. Η λειτουργική κατάσταση
μπορεί να ελεγχθεί μέσω δοκιμασίας κόπωσης ή να
εκτιμηθεί από την καθημερινή λειτουργική ικανότητα
του ασθενούς και να σταδιοποιηθεί ως άριστη (>10
μεταβολικά ισοδύναμα METs), καλή (7- 10 METs), μέτρια
(4-6METs), πτωχή (>4 METs) ή άγνωστη. Ο περιεπεμβατικός κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά στους ασθενείς
με λειτουργική ικανότητα μικρότερη από 4 METs.
Ο κίνδυνος της χειρουργικής επέμβασης αλλά
και η λειτουργική κατάσταση του κάθε ασθενούς
πρέπει να εκτιμώνται σε όλους τους ασθενείς. Είναι
σημαντικό δε, να διερευνούμε τους υψηλού κινδύνου
ασθενείς και να σταδιοποιούμε το συνολικό τους
κίνδυνο μέσω απλών αλγορίθμων.
Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη χρήση κλινικών αλγορίθμων για τη στάθμιση του περιεγχειρητικού κινδύνου (Class I, level of
evidence B), όπως το μοντέλο NSQIP ή το μοντέλο
Lee.3 Τα αποτελέσματα και από τα δύο μοντέλα δίνουν
συμπληρωματικές προγνωστικές πληροφορίες και
μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς
στη λήψη κλινικών αποφάσεων. Στο μοντέλο του
Lee ή Revised Cardiac Risk Index (RCRI), έξι μετα-

βλητές προβλέπουν την πιθανότητα μετεγχειρητικού
εμφράγματος, πνευμονικού οιδήματος, κοιλιακής
ταχυκαρδίας ή καρδιακού θανάτου και πλήρους
κολποκοιλιακού αποκλεισμού, και αποτελεί το δείκτη
επιλογής στην πρόληψη καρδιακών επιπλοκών μετά
από μη καρδιακά χειρουργεία. Τα πιο πρόσφατα μοντέλα NSQIP MICA (National Surgical Improvement
Program Myocardial Infarction Cardiac Arrest), που
δημιουργήθηκαν με πληροφορίες από περισσότερους από 200.000 ασθενείς, έχουν δείξει άριστη
προβλεπτική αξία για έμφραγμα μυοκαρδίου/καρδιακή ανακοπή, και βασιζόμενα σε πέντε μεταβλητές
υπολογίζονται διαδραστικά μέσω εφαρμογής και
εκτιμούν την πιθανότητα να υποστεί κάποιος αυτές
τις δύο επιπλοκές (http://www.riskcalculator.facs.
org). Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι αυτοί οι δείκτες
κινδύνου ως μοναδικό κλινικό εργαλείο δεν αρκούν.
Οι πληροφορίες που δίνουν πρέπει να συνδυάζονται
με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς.4

Προεγχειρητική αξιολόγηση: Βιοδείκτες
Οι βιοδείκτες έχουν δείξει ότι ενισχύουν την πρόβλεψη του περιεγχειρητικού κινδύνου, όταν συνδυάζονται με την κλινική αξιολόγηση. Η εξέταση των
βιοδεικτών πρέπει να γίνεται γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος από τις υπόλοιπες μη επεμβατικές
καρδιακές διαγνωστικές εξετάσεις. Ο βιοδείκτης με
τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη προβλεπτική αξία
είναι το N-terminal pro-brain natriuretic peptide
(NT-proBNP/BNP). Άλλοι βιοδείκτες, που ίσως δίνουν
συμπληρωματικές πληροφορίες στους κλινικούς
ιατρούς, η τροπονίνη, η κρεατινίνη και ο αιματοκρίτης.
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Μη επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
Οι προεγχειρητικές μη επεμβατικές καρδιαγγειακές
δοκιμασίες δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την
περιεπεμβατική διαχείριση του ασθενούς, καθώς
και για το μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρδιαγγειακών
συμβάντων, λόγω δυσλειτουργίας της αριστερής
κοιλίας, βαλβιδοπάθειας ή μυοκαρδιακής ισχαιμίας, αλλά δεν συστήνονται σε όλους τους ασθενείς
που πρόκειται να υποβληθούν σε μη καρδιακό χειρουργείο. Πρέπει να συστήνονται σε ασθενείς με
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, που
πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο μέσου ή
υψηλού κινδύνου.5

Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Ο ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος συστήνεται από
τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες (European
Society of Cardiology Guidelines) στους ασθενείς
με γνωστή στεφανιαία νόσο (CAD) ή κλινικούς παράγοντες για CAD, που πρόκειται να υποβληθούν
σε μέσου ή υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση
(Class I, level of evidence C). Είναι πάντως λογικό,
ηλεκτροκαρδιογράφημα (electrocardiogram -ECG)
να γίνεται στους ασθενείς άνω των 65 ετών, με σοβαρές αρρυθμίες, περιφερική αγγειακή νόσο ή άλλες σημαντικές δομικές καρδιακές βλάβες. Πρέπει
να τονιστεί, ότι προεγχειρητικό ECG ρουτίνας δεν
συστήνεται για τους ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες κινδύνου και πρόκειται να υποβληθούν σε
χαμηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση.

Υπερηχοκαρδιογράφημα
Το υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί την πιο
γρήγορη και εύκολη μέθοδο εκτίμησης της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, καθώς και της
λειτουργικότητας των καρδιακών βαλβίδων. Από τις
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνεται, οι
ασθενείς με γνωστή ή ύποπτη καρδιακή ανεπάρκεια
να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη, όπως και όλοι οι ασθενείς με
γνωστή ή ύποπτη βαλβιδοπάθεια (Class IIb, level
of evidence C). Πρέπει, όμως, να τονιστεί, ότι η
υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη δεν συστήνεται για
την προεγχειρητική αξιολόγηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας σε όλους τους ασθενείς
(Class III, level of evidence C).

Δοκιμασίες φόρτισης για τον έλεγχο
μυοκαρδιακής ισχαιμίας
Από τις δοκιμασίες φόρτισης [Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα, υπερηχοκαρδιογραφία
φόρτισης και σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με
Θάλλιο (Tl-201)] προτιμούμε αυτές με φαρμακευτική
κόπωση, καθώς είναι καταλληλότερες για τον έλεγχο
μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε ασθενείς με περιορισμένη
ανοχή στην άσκηση, όπως συχνά συμβαίνει στην
προεγχειρητική περίοδο. Εναλλακτικά, η μη επεμβατική αξονική στεφανιογραφία μπορεί να αναδείξει
αποφρακτική στεφανιαία νόσο.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν μη επεμβατικές δοκιμασίες για τον έλεγχο μυοκαρδιακής
ισχαιμίας πριν από χειρουργεία μέσου ή υψηλού
κινδύνου σε ασθενείς με περισσότερους από δύο
κλινικούς παράγοντες κινδύνου και πτωχή λειτουργική ικανότητα (Class I, level of evidence C). Δεν
συστήνονται πριν από χειρουργεία χαμηλού κινδύνου, ακόμα κι αν ο ασθενής έχει γνωστή CAD
ή κλινικούς παράγοντες για την εκδήλωση CAD.
Σε ασθενείς με εκτεταμένη ισχαιμία στην κόπωση
ή εκτεταμένη αποφρακτική στεφανιαία νόσο πρέπει
να εκτιμηθεί εξατομικευμένα το δυνητικό όφελος από
την προτεινόμενη χειρουργική επέμβαση, σε σχέση με την πιθανή δυσμενή καρδιαγγειακή έκβαση.
Εξάλλου, πρέπει να συνυπολογίσουμε, ότι πιθανή
επέμβαση επαναγγείωσης των στεφανιαίων αγγείων θα μεταθέσει αρκετούς μήνες τη μη καρδιακή
χειρουργική επέμβαση και μερικές φορές αυτό δεν
είναι προς το όφελος του ασθενούς.

Επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις
O στεφανιογραφικός έλεγχος αποτελεί τη μέθοδο
εκλογής για τον έλεγχο των στεφανιαίων αγγείων.
Παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ασθενών, που πρέπει να υποβληθούν σε μη καρδιακό
χειρουργείο, μπορεί να έχει CAD, η προεγχειρητική
ένδειξη για στεφανιογραφικό έλεγχο ή επαναγγείωση
είναι ανάλογη με τις ενδείξεις των κατευθυντήριων
οδηγιών, δηλαδή, μόνο εάν υπάρχουν συμπτώματα.
Αυτό είναι λογικό, καθώς κάθε πιθανό όφελος της
στεφανιογραφίας και της πιθανής επαναγγείωσης
μπορεί να χαθεί από την καθυστέρηση της προγραμματισμένης μη καρδιακής επέμβασης και την
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή που θα χρειαστεί. Επαναγγείωση συνιστάται συνήθως στους ασθενείς με
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επείγουσα η ασταθή κατάσταση, όπως η ασταθής
στηθάγχη ή στηθάγχη που δεν ανταποκρίνεται στη
φαρμακευτική αγωγή (Class I, level of evidence B).

3. Στρατηγικές μείωσης κινδύνου
Περιεγχειρητική διαχείριση καρδιαγγειακών
φαρμάκων
Οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν, με ποικίλους μηχανισμούς, να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακά
συμβάματα. Η υπόταση και η αιμορραγία είναι κοινές
καταστάσεις κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής
περιόδου και έχει φανεί ότι σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Στατίνες
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με
στατίνες θα πρέπει να συνεχίσουν τη λήψη τους περιεγχειρητικά, αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα
που να συνηγορούν υπέρ της έναρξης των στατινών
στην περιεγχειρητική περίοδο, αν και συχνά αυτή η τακτική ακολουθείται στα αγγειοχειρουργικά χειρουργεία.

Αντιυπερτασική αγωγή
Πολλές μεγάλες τυχαιοποιημένες επιστημονικές
μελέτες έχουν δείξει τον αυξημένο κίνδυνο υπότασης,
που σχετίζεται με την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής
στην περιεγχειρητική περίοδο. Εξαιτίας αυτού δεν
συστήνεται η έναρξη β-αποκλειστών, αναστολέων
των διαύλων ασβεστίου και α2 αγωνιστών, 24 ώρες
πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ χρειάζεται
προσοχή κατά τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων,
σε περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται ήδη σε
αγωγή με αυτά (χρόνια χρήση). Ειδικότερα, οι β-αναστολείς πρέπει να συνεχίζονται περιεγχειρητικά,
καθώς η διακοπή τους φαίνεται να σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητική των επιπλοκών.
Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτασίνης (angiotensin converting enzyme
inhibitor- ACE‐I) και οι ανταγωνιστές υποδοχέων
αγγειοτασίνης II (angiotensin‐II receptor blockersARBs) συστήνεται να διακόπτονται 24 ώρες πριν τη
χειρουργική επέμβαση, εκτός αν λαμβάνονται σε
πολύ μικρή δόση λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ο
λόγος είναι η πρόκληση επίμονης υπότασης κατά
την αναισθησία (αλληλεπίδραση με τα φάρμακα της
αναισθησίας), που δεν ανταποκρίνεται εύκολα στη
χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων.
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Αντιθρομβωτική αγωγή
Η απόφαση για τη διακοπή ή τη συνέχιση της
αντιθρομβωτικής αγωγής πριν από ένα μη καρδιακό χειρουργείο αποτελεί πρόκληση για τους
χειρουργούς και τους καρδιολόγους, καθώς το
ζητούμενο είναι η ισορροπία μεταξύ αιμορραγίας
και θρόμβωσης. Στην πλειοψηφία των ασθενών, τα
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα πρέπει να διακοπούν
πριν τη χειρουργική επέμβαση και να ξαναρχίσουν
όταν ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι ελάχιστος (συνήθως την όγδοη μετεγχειρητική ημέρα). Εξαίρεση
αποτελούν οι ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν
σε επέμβαση στις καρωτίδες και οι ασθενείς με
stents στα στεφανιαία αγγεία, οι οποίοι πρέπει να
χειρουργούνται υπό salospir.

Ασπιρίνη
Η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μη καρδιακό
χειρουργείο, βασίζεται στην εξατομικευμένη κρίση
του ιατρού σχετικά με τον περιεγχειρητικό αιμορραγικό και θρομβωτικό κίνδυνο. Συνήθως ενθαρρύνεται η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς οι οποίοι
θα υποβληθούν σε επέμβαση στις καρωτίδες και
οι ασθενείς με stents στα στεφανιαία αγγεία, ενώ
διακόπτεται σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε
επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σε εξειδικευμένα
νευροχειρουργικά χειρουργεία. Για πλήρη λειτουργία
των αιμοπεταλίων η ασπιρίνη πρέπει να διακοπεί
τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες.

Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και τις Αμερικανικές
κατευθυντήριες οδηγίες, η διπλή αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή συνιστάται σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία
νόσο για τουλάχιστον ένα μήνα μετά την τοποθέτηση
γυμνού stent, 1-6 μήνες μετά από την τοποθέτηση νέας
γενιάς DES και περισσότερο από από ένα χρόνο σε
ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Πρέπει, δε,
να σημειωθεί, ότι ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 1-3
μήνες (μόνο για DES τρίτης γενιάς) διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι αποδεκτό, σε περιπτώσεις που
η χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να καθυστερήσει. Σε αυτή την περίπτωση η χειρουργική επέμβαση
πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο, στο οποίο υπάρχει
24ωρη κάλυψη αιμοδυναμικού εργαστηρίου, έτσι ώστε
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οι ασθενείς να μπορούν άμεσα να αντιμετωπιστούν
σε περίπτωση περιεπεμβατικών θρομβωτικών επιπλοκών. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα μεταξύ
της τοποθέτησης DES και χειρουργικής επέμβασης,
οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν απλή αντιαιμοπεταλιακη αγωγή, κατά προτίμηση ασπιρίνη.
Οι ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια λήψης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πρέπει να διακόπτουν την
κλοπιδογρέλη και την τικαγκρελόρη για 5 ημέρες
και την πρασουγρέλη για 7 ημέρες πριν τη χειρουργική επέμβαση. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά
τη χειρουργική επέμβαση, αν είναι δυνατόν μετά
από 48 ώρες.
Σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης του stent συστήνεται θεραπεία γεφύρωσης με
ενδοφλέβιους παράγοντες αναστολής των αιμοπεταλίων, όπως είναι η επτιφιμπατίδη, η τιροφιμπάνη
ή η κανγκρελόρη, ενώ χρήση χαμηλού μοριακού
βάρους ηπαρίνης (low molecular weight heparinLMWH) για γεφύρωση σε αυτούς τους ασθενείς
πρέπει να αποφεύγεται. 6

Αντιπηκτικά φάρμακα
Η αντιπηκτική αγωγή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών κατά τη διάρκεια μη καρδιακών
χειρουργείων. Σε μερικούς ασθενείς ο αιμορραγικός
κίνδυνος είναι μικρότερος από το όφελος διατήρησης της αντιπηκτικής αγωγής, ενώ σε άλλους
ασθενείς, που ο θρομβωτικός κίνδυνος είναι μικρός,
η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να διακόπτεται.

Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ
Οι ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές της
βιταμίνης Κ (vitamin K antagonists-VKA) και έχουν
χαμηλό θρομβωτικό κίνδυνο μπορούν να διακόψουν
τα αντιπηκτικά και να χειρουργηθούν όταν το INR
είναι 1,5 ή λιγότερο. Ασθενείς υψηλού θρομβωτικού
κινδύνου πρέπει να λάβουν θεραπεία γεφύρωσης
με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (unfractionated
heparine-UH) ή θεραπευτική δόση LWMH. Η τελευταία
δόση LWMH πρέπει να χορηγείται μέχρι 12 ώρες πριν
την επέμβαση, ενώ αν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια
η δόση της πρέπει να προσαρμόζεται.
Οι VKA πρέπει να διακόπτονται 3-5 ημέρες πριν
το χειρουργείο, να μετράται καθημερινά το INR και

το χειρουργείο να γίνεται όταν το INR πέσει κάτω
από το 1,5, ενώ η θεραπεία γεφύρωσης πρέπει να
αρχίζει την επόμενη μέρα της διακοπής των VKA
ή όταν το INR πέσει κάτω από 2. Η χορήγηση της
θεραπείας γεφύρωσης πρέπει να ξεκινά όσο γρηγορότερα γίνεται (ιδιαίτερα σε ασθενείς πολύ υψηλού
θρομβωτικού κινδύνου) αλλά όχι νωρίτερα από 12
ώρες μετά την επέμβαση, ενώ οι VKA 1-2 ημέρες
μετά την επέμβαση, με συγχορήγηση στη θεραπεία
γεφύρωσης. Οι VKA πρέπει να ξεκινούν με ενισχυμένη
την πρώτη δόση κατά το 50% της συνήθους δόσης.

Νέα από του στόματος αντιπηκτικά
(novel oral anticoagulants-NOACs)
Οι ασθενείς που λαμβάνουν NOACs (dabigatran,
rivaroxaban, apixaban, edoxaban) συνήθως δεν
χρειάζονται θεραπεία γεφύρωσης, εκτός αν πρόκειται
για ασθενείς υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου
και η εγχείρησή τους πιθανόν να καθυστερήσει για
πολλές ημέρες.
Σε επεμβάσεις συνήθους αιμορραγικού κινδύνου, τα NOACs χρειάζεται να διακοπούν δύο με τρεις
χρόνους ημίσειας ζωής του φαρμάκου, αλλά για
επεμβάσεις υψηλού αιμορραγικού κινδύνου η διακοπή τεσσάρων με πέντε φορές το χρόνο ημίσειας
ζωής είναι απαραίτητη (Εικόνα 2). Η έναρξή τους
μετά την επέμβαση εξαρτάται από τη μετεγχειρητική
αιμορραγία και συνήθως είναι μία με δύο ημέρες,
καθώς τα φάρμακα αυτά έχουν μικρό χρόνο έναρξης της δράσης τους.

Αναστροφή αντιπηκτικής αγωγής
Οι ασθενείς που λαμβάνουν VKA και χρειάζεται
άμεση αναστροφή της αντιπηκτικής τους δράσης
πρέπει να λάβουν χαμηλή δόση (0,2 έως 5 mg) ενδοφλέβια ή από του στόματος βιταμίνης Κ. Η αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης θα είναι εμφανής
6 με 12 ώρες μετά, αλλά αν χρειαζόμαστε πιο άμεσα
αποτελέσματα θα πρέπει να λάβουν Fresh Frozen
Plasma ή σύμπλεγμα παραγόντων προθρομβίνης
σε συνδυασμό με τη χαμηλή δόση βιταμίνης Κ.
Οι ασθενείς που λαμβάνουν UH χρειάζονται διακοπή της χορήγησης για τέσσερις ώρες για αναστροφή της δράσης της, για άμεση αναστροφή
πρέπει να λάβουν θειική πρωταμίνη. Οι ασθενείς
που λαμβάνουν LWMH χρειάζονται 8 ώρες για την
αναστροφή της δράσης της.
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European Heart Journal 39 (16) 2018;1330–1393
Διακοπή και επανέναρξη των NOACs μετά μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση.
Apix: apixaban, CrCl: κάθαρση κρεατινίνης, Dabi: dabigatran, Edo: edoxaban; Riva: rivaroxaban,
LMWH, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη, Heparine: Κλασσική Ηπαρίνη, no bridging: όχι θεραπεία γεφύρωσης, ΜΤΧ: μετεγχειρητικό
Εικόνα 2

Οι ασθενείς που λαμβάνουν dabigatran πρέπει
να λάβουν για την αναστροφή της δράσης του
idarucizumab ή αιμοδιάλυση. Οι ασθενείς που
λαμβάνουν rivaroxaban ή apixaban θα λάβουν
για την αναστροφή της δράσης τους andexanet
alpha, που πρόσφατα έλαβε έγκριση από τον FDA.

μαγνήτη που τοποθετείται πάνω στο δέρμα) και να

4. Ασθενείς με βηματοδότη/απινιδωτή

είναι απαραίτητο να ακολουθούμε έναν πρακτικό

Στους ασθενείς με βηματοδότη πρέπει να χρησιμοποιείται διπολική αντί μονοπολικής διαθερμίας,
με τη γείωσή της τοποθετημένη έτσι ώστε να μην
κλείνει κύκλωμα περιλαμβάνοντας τη γεννήτρια του
βηματοδότη. Οι απινιδωτές πρέπει να απενεργοποιούνται πριν την έναρξη του χειρουργείου (μέσω

ενεργοποιούνται στο τέλος του.

5. Συμπεράσματα και συστάσεις
Προκειμένου να μειωθεί ο περιεπεμβατικός κίνδυνος των μη καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων,
αλγόριθμο αξιολόγησης των ασθενών που έχουν
κλινικούς παράγοντες κινδύνου και να τους υποβάλλουμε μόνο σε δοκιμασίες απαραίτητες για
την αξιολόγηση του κινδύνου της συγκεκριμένης
χειρουργικής επέμβασης, στην οποία πρόκειται να
υποβληθούν (Εικόνα 3). ■
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Εικόνα 3
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